Kącik Klubu Szaradzistów „Labirynt”
(sekcja młodzieŜowa)

BliŜej siebie…

Logogryf

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI
i PRZECIWDZIAŁANIA UZALEśNIENIOM

Jak co roku (juŜ od 2002 r.), tak i w
ubiegłym wychowankowie naszego internatu wraz
z rówieśnikami z innych szkół, uczestniczyli w
MłodzieŜowym Programie Liderów Profilaktyki
UzaleŜnień i Promocji Zdrowia. Zajęcia trwały od
marca do grudnia minionego roku. W ramach
programu
uczestnicy
poznawali
nowe
zagadnienia na tematy takie jak: profilaktyka
uzaleŜnień, HIV oraz AIDS czy pomaganie w
kontaktach indywidualnych. Dodatkowo brali
udział w dwóch akcjach prowadzonych na
Starówce. Pierwsza odbyła się w maju, dotyczyła
światowego dnia bez papierosa i promowała
hasło: ,,Rzuć palenie razem z nami”. Druga
natomiast, przeprowadzona w listopadzie,
przychylała się do nagłośnionej przez media akcji
,,BliŜej siebie – dalej od narkotyków”. KaŜda akcja
cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Oczywiście na zakończenie spotkań w siedzibie
TPiPU (ul.Strumykowa), uczestnicy otrzymali
certyfikaty ukończenia Programu Liderów.
Tegoroczni członkowie Programu bardzo
zachęcają do uczestniczenia w spotkaniach
najmłodszych wychowanków internatu. Warto
wiedzieć jak się zachować i co robić, gdy ktoś w
naszym otoczeniu ma problem.
Mariusz
____________________________________________________

Wywiadówki
Ostatni tydzień przed feriami. W większości
szkół jest podsumowanie semestru. Wiadomo
jak to wszystko przebiega: poprawy ocen, rada
pedagogiczna, WYWIADÓWKI! Właśnie –
wywiadówki. Nauczyciele i rodzice mają z tego
niezły ubaw. Ale my NIE. Stresujemy się i nie
śpimy po nocach. Gdy nadchodzi sądny dzień,
wręcz płaczemy. Kiedy juŜ jest po wywiadówce
rodzice wychodzą z klas i mówią, Ŝe wszystko
OK., Ŝe mają
nadzieję na lepsze
wyniki… Widzicie?
Wszystko dobrze.
Mamy
czyste
sumienie, lecz co
z tymi, którzy nie
powiedzieli rodzicom o wywiadówce ??? :)
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Do diagramu naleŜy wpisać anagramy podanych
wyrazów (1, 2), metagramy (3, 4), wyrazy, w
których trzeba dodać literę (plus) i odjąć literę
(minus) (5, 6) oraz synonim (7). Litery w
zaznaczonej kolumnie utworzą rozwiązanie.
1) TOKARKA
2) MASŁO
3) ZAPIS
4) KOJEC
5) POKRYWA
6) ZALEW
7) SERCE ♥
Stanisław Szlosek
Rozwiązania (samo hasło) prosimy nadsyłać
na e-mail redakcji „Amperka”
(amperekgazetkamri@wp.pl), do 31 stycznia br.
Wśród autorów poprawnych odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę-niespodziankę.
Rozwiązanie KrzyŜówki matematycznej z hasłem
z nr 1/2006 „Amperka”: radian.
Nagrodę-niespodziankę otrzymuje
Mariusz Pipczyński.
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